
(SWEDISH)

Dataskyddspolicy
Wermlands nation (hädanefter Wermlands) värnar om våra medlemmars integritet och
har därför som mål att inte samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för
att tillhandahålla tjänster relaterade till medlemskapet till nationens medlemmar. Genom att bli
medlem i Wermlands samtycker individer till innehållet i detta policydokument.

Wermlands behandlar uppgifter i enlighet med artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om gratis överföring av sådana uppgifter, och upphävande av
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och tillämplig svensk lag.

1.0 Vilken typ av personuppgifter hanterar Wermlands nation,
när sparas denna, varför och vem har tillgång till den?
1.1 Medlemsregister
Wermlands nation hanterar personuppgifter för olika ändamål. Syftet med att hantera
personuppgifter för våra medlemmar är att kunna säkerställa medlemskapet, både för berörd
individ samt Wermlands nation som organisation. Som medlem i Wermlands nation är berörd
person även medlem i Studentlund, som i sig administrerad och hanteras av
Terminsräkningsföreningen. Genom att registrera sig och betala in till Terminsräkningsföreningen
har man ingått ett civilrättsligt avtal om medlemsskap där registrering av personuppgifter följer.

1.2 Tjänstemanna register
Wermlands nation samlar in och sparar personuppgifter kopplade till nationens tjänstemän. De
personuppgifter som hanteras är namn, personnummer, telefonnummer och mailadress.
Tjänstemännen vid Wermlands nation är de medlemmar som har blivit förtroendevalda av
landskap till att inneha ansvarspositioner i nationens utskott. Nationen behöver därav ha de
tidigare nämna personuppgifterna för att kunna hålla löpande kontakt med tjänstemännen.

1.3 Register som förs vid anmälan till nationens evenemang
I samband med vissa evenemang har Wermlands anmälningsformulär. Namn, efternamn,
telefonnummer och e-postadress krävs ibland och registreras för det specifika syftet att utföra
aktiviteten. Efter att evenemanget är över är det PQS:s skyldighet att se till att formulären rensas
och att ingen personlig information om någon deltagare sparas.



1.4 Alumniregister
Wermlands för ett alumniregister över tidigare förmän och kuratelmedlemmar. Om en nuvarande
eller tidigare medlem i dessa grupper inte vill att deras information ska behållas har de full rätt
att få den borttagen. Alumnregistret innehåller information om:

1. Namn och efternamn
2. Födelsedatum
3. Adress
4. E-postadress

Syftet med varför Wermlands nation behåller denna information är att kunna kontakta alumner
för alumnirelaterade aktiviteter och för att kunna skicka ut inbjudningar till Esaias Tegners bal.

1.5 Wermlands nations studenthem
Den information som sparas om landets hyresgäster är:

1. Lägenhetsnummer och adress,
2. Personens namn och efternamn

Denna information bevaras så länge som hyresgästen bor på Wermlands från det datum då
hyresgästen tilldelades boendet.

1.6 Foto
Alla bilder tagna på Wermlands och/eller producerade av nationen i någon form är märkta med
nationens vattenstämpel. Om en medlem vill ta bort en bild på sig själv kommer kuratelet att
verkställa denna begäran. I Wermlands lokaler där bilder tas bör informationsskyltar sättas upp
som informerar gästerna om att bilder kan komma att tas under evenemanget och hur de kan gå
tillväga för att få sitt foto borttaget. Gäster och medlemmar av nationen får alltid tacka nej till att
bli fotograferade och kan be fotografen att ta bort en bild.

1.7 Stipendier
Vid ansökan om nationens stipendier kommer styrelsen att kunna se innehållet i ansökan.

2.0 Medlemsrättigheter
Nationens medlemmar har rätt att få veta vilka personuppgifter Wermlands behandlar. Enskilda
medlemmar har vidare rätt att begära en kopia av sina egna personuppgifter då de finns lagrade i
Wermlands medlemsregister. Medlemmar har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade
eller raderade. Om en medlem anser att Wermlands inte hanterar personuppgifter korrekt har
denne rätt att klaga till Datainspektionen.



(ENGLISH - translation)

Data protection policy
Wermlads nation (henceforth Wermlands) cares about the integrity of our members and therefore
aims to not collect more personal data than necessary to provide services related to the
membership to the members of the nation. By becoming a member of Wermlands individuals
consent to the contents of this policy document.

Wermlands processes data in accordance with Article 6(1) of the Regulation (EU) 2016/679 of
the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons
with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and applicable Swedish law.

1.0 What type of personal data is gathered by Wermlands, when is it saved and
who has access to it?
1.1 Member registry
Wermlands nation handles personal data for various purposes. The purpose of handling personal
data for our members is to be able to ensure membership, both for the individual concerned and
Wermlands nation as an organization. As a member of Wermlands nation, the person concerned is
also a member of Studentlund, which in itself is administered and managed by
Terminsräkningsföreningen. By registering and paying in to Terminsräkningsföreningen, a civil
law agreement on membership has been entered into, where registration of personal data follows.

1.2 Tjänstemanna registry
Wermlands nation collects and saves personal data linked to the nation's foremen and officials.
The personal data that is handled is name, social security number, telephone number and email
address. The officials of Wermlands nation are the members who have been elected by the
landskap to hold positions of responsibility in the nation. The nation therefore needs to have the
previously mentioned personal data in order to be able to keep in constant contact with its
foremen.

1.3 Registration upon sign up at the nation’s activities
In relation to certain events Wermlands operates signup forms. Name, surname, phone number
and e-mail address are sometimes required and registered for the specific purpose of conducting
that activity. After the event is over it is the duty of the PQS to make sure that the forms are
cleared and that no personal information about any participant is kept.
1.4 Alumni registry
Wermlands keeps an alumni registry of previous foremen and kuratel members. In case a current



or previous member of these groups do not wish for their information to be kept they have the
full right to get it removed. The alumni registry contains information about: 1. Name and surname

2. Date of birth
3. Address
4. E-mail address

The purpose of why Wermlands nation keeps this information is to be able to contact alumni for
alumni related activities and in order to be able to send out invitations to Esaias Tegner’s ball.

1.5 Wermlands nation’s housing
The information that is kept about the nation’s tenants is:

1. Apartment number and address,
2. Name and surname of the individual

This information is kept for as long as the tenant is living at Wermlands from the date where the
tenant got assigned to the accommodation.

1.6 Photos
All pictures taken at Wermlands and/or produced by the nation in any form are marked with the
nation’s water stamp. Should a member wish to remove a picture of themselves the quratel will
facilitate this request. In Wermlands facilities where pictures are taken information signs should
be put up informing guests that photos might be taken during the event and how they can proceed
to get their photo taken away. Guests and members of the nation are always allowed to decline
being photographed and to ask the photographer to remove a picture.

1.7 Scholarships
Upon application to the nation’s scholarships the Board will be able to see the contents of the
application.

2.0 The member’s rights
The nation's members have the right to know which personal data Wermlands processes.
Individual members further have the right to request a copy of their own personal data as they are
stored in Wermlands member registry. Members also have the right to have incorrect personal
data corrected or deleted. If a member considers that Wermlands does not handle personal data
correctly it has the right to complain to the Data Protection Inspectorate (Datainspektionen).


